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Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Het team van de Talententuin Maastricht
hoopt dat iedereen alle kinderen en hun ouders hebben kunnen genieten van een
welverdiende vakantie. Samen gaan we er weer een mooi schooljaar van maken. Mochten er
vragen e.o. onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op de met leerkracht van uw
zoon/dochter.
Voor alle zekerheid nog even de namen van de leerkrachten en de groep op een rijtje:
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Schoolkalenders 2022-2023

Vandaag krijgen alle kinderen de nieuwe
schoolkalender mee naar huis. Tevens zal de
informatie die op kalender staat opgenomen
worden in de agenda van SchouderCom.

Corona zelftesten
Het beleid om 2x per week preventief te testen is komen te vervallen. Het is dus niet meer
nodig om leerlingen en/of leraren 2 testen per week mee te geven. Het advies is om enkel
nog bij klachten te testen. Dit advies geldt voor alle leerlingen (dus ook groep 1-5) en al het
onderwijspersoneel.
Morgen krijgen alle leerlingen een zelftest mee naar huis. Mocht u daarna nog een test
wensen, dan kunt u dit bij de leerkracht aangegeven. We zullen er dan zorg voor dragen dat
u een nieuwe zelftest ontvangt.

Schoolfruit
Opnieuw is Talententuin Maastricht ingeloot om
mee te doen aan het Schoolfuit project van de EU.
Dit keer starten we meteen in de eerste week van
het schooljaar. We krijgenVoor deze week hebben
we watermeloenen, tomaten en peren ontvangen.
Vanaf week 45 (november) krijgen we ook weer
schoolzuivel!

